
Týdenní plán 

ŠKOLA TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDA DATUM 

ZŠ Kamenka Kamila Hířová 7. A 22. – 26. 6. 2020 

PŘEHLED 

Moji milí Chipmánci, 

tak posílám úplně poslední plán tohoto školního roku. V pátek 26. 6. v 8.00 vám 

předám závěrečné vysvědčení v naší třídě (pro jistotu si vezměte s sebou roušku).  

Těším se na shledání. 

Kamila Hířová 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Mluvnice 

 Závěrečné opakování učiva 

 

 

Literatura 

 Literární žánry – opakování 

 

 Procvičování na portálu Umíme 
česky v sekci Domácí úkoly 

 
 

 Přečti si prezentaci a vypracuj 
úkoly v Google učebně 

MATEMATIKA Závěrečné opakování a shrnutí učiva 

V tomto týdnu budou všechna cvičení 
formou on-line (získáš tím okamžitou 
zpětnou vazbu). V nabídce najdeš i 
mnohá další cvičení k trénování. 

 

Váš email: iveta.holeckova@kamenka-
celakovice.cz 

Po: Vyber si libovolná 3 cvičení 
z každého tematického celku 
k upevnění učiva 
 
 Racionální čísla a operace s nimi 

 

Ut: ke konci nabídky vyber 
procvičování kombinovaných 
operací  
celá čísla-kombinované operace 

 

St:  
jednotky objemu a duté míry 

 

jednotky objemu 
 
Čt: procenta 
 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

M. KALINOVÁ 

Dobrý den, přeji všem krásné 
prázdniny a na závěr posílám ještě 
pár cvičení. 

1. Přečtěte si rozhovor s Katie a 

vypracujte cvičení pod textem. 
2. Pusťte si prázdninovou písničku a 

doplňte vhodná slova. 
 

marketa.kalinova@kamenka-
celakovice.cz 

 

1. A wonderful holiday - interview 
 

2. Summer holiday song 
 

a. Vstup do učebny 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=03.+Racion%C3%A1ln%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsla#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=02.+Cel%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla+%E2%80%93+kladn%C3%A1+a+z%C3%A1porn%C3%A1#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=07.+Jednotky+objemu+a+dut%C3%A9+m%C3%ADry#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu+%28A%29#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=07.+P%C5%99evody+jednotek&topic=05.+Jednotky+objemu+%28A%29#selid
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta&topic=02.+Procentov%C3%A1+%C4%8D%C3%A1st#selid
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
mailto:marketa.kalinova@kamenka-celakovice.cz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehension/A_wonderful_holiday_nc174228oy
https://www.liveworksheets.com/pg716963zh
https://classroom.google.com/u/5/w/NTU3NjYyMDM4NTNa/tc/NzIzNDE4NzQyNzVa
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

A.MELNÍKOVÁ 

1. Revision 

 

alena.melnikova@kamenka-

celakovice.cz 

Past simple 

PŘÍRODOPIS Jednoděložné a dvouděložné 
rostliny 

 

Závěrečné shrnutí a upevnění učiva. 

 

Rozdíly mezi jednoděložnými a 
dvouděložnými rostlinami. 

Hospodářsky významní zástupci 

 

ZEMĚPIS Polární oblasti-shrnutí 1. Doporučuji ke zhlédnutí níže 
uvedený dokument 

tajemství Antarktidy - dokument 

DĚJEPIS Opakování učiva 7. ročníku 

lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz  

 Vyplň cvičení v Google učebně. 

FYZIKA Slunce a planety  Dobrovolné - vyplnit pracovní 
list v Google učebně 

Přeji všem krásné prázdniny! 
 K. Bačová 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

K. HAVLOVÁ 

 Videa (interaktivní video Sich 

vorstellen), Verben  

Ich wünsche euch schöne Ferien!  

klara.havlova@kamenka-celakovice.cz  

 Pokyny a informace v google 
classroom 

NĚMECKÝ 

JAZYK 

J. SÝKOROVÁ 

Opakování frází a rozhovorů 
1.   Dovolená - fráze 

2.    Rozhovory 

3.     Rodina 

RUSKÝ 

JAZYK 

A teď už jen něco pro radost a pro 

 

zábavu. 

10 zajímavostí o Rusku. 

Pohádka 

Písnička. 

 

 

                                                                      Kamila Hířová 

                                                                      třídní učitelka 7. A 

                                                                      kamila.hirova@kamenka-celakovice.cz 

 

https://www.umimeanglicky.cz/dictate-past-simple-tense-1-uroven/227
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=04.+Procenta&topic=02.+Procentov%C3%A1+%C4%8D%C3%A1st#selid
mailto:lenka.sudova@kamenka-celakovice.cz
mailto:klara.havlova@kamenka-celakovice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=rQ9Rybd4oWk
https://www.youtube.com/watch?v=ql7J-srh6iA&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt
https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY&list=PLvGPylmSp7lo4_Agu_AmCxPn8u-mhrJNt&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uZK6hesoYm8
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=tAG2cCGbQi0

